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  *עמרי ברקן דורון אפיק, עו"ד עו"ד / רק רציתי לעזור! – ?מדוע פסלו את הצוואה לטובתי

אדם כותב צוואה ומעויין להוריש לילדיו את הכסים.  באופן טבעי הילדים גם מסייעים לו בהכת 

ים הצוואה, מסיעים אותו לעורך הדין, אולי אפילו מצאים בחדר בעת הפגישה כדי לסייע להורה, ומגל

הצוואה בטלה בשל כך ושרצון ההורה לא מכובד רק בשל ההורשה אליהם תחת שים לאחר מכן ש

  מעורבות הזוכים בצוואה בהליך עריכתה.    מדוע?

הוא שאלת  ותצווא ימגיעים לפתחו של בית המשפט בושאאחד הושאים השכיחים ביותר בסכסוכים ה

    מידת מעורבותו של זוכה בצוואה בעריכתה.

ו היה ההליך מתהל במדית יו יורק זוכה המעורב ביסוח צוואה גורם לכך שהצוואה תיבחן בעין איל

זוכה שהיה עד לחתימת צוואה לא וודא שלא הייתה השפעה בלתי הוגת.  בוסף, קפדית ביותר כדי ל

  .פים)יקבל יותר מאשר מה שהיה מקבל אילולי הייתה קיימת כלל צוואה (אלא אם היו שי עדים וס

בטלה כלפי  –ה המזכה אדם שהיה מעורב בעריכתה צוואקובעות כי  חוקבישראל הוראות הלהבדיל, 

החוק כולל הגדרה רחבה ביותר של "מעורבות", הכוללת כל היות אדם מעורב בעריכת  אותו אדם. 

לפרש  , אולם בתי המשפט וטיםבעריכתההצוואה, היות אדם אחד העדים לצוואה או טילת חלק אחר 

  . את הוראות החוק באופן שיקבל על מתן תוקף לצוואות

מירב כסיה  מוחה הותירה צוואה בה היא מעיקה את לפתחו של בית המשפטלאחרוה במקרה שהגיע 

וחה ידעה בזמן אמת על רצוה של המאותה בת ללא דבר.   ותרולאחת מבותיה, כאשר יתר ילדיה 

לחצים לחתום על  יההפעילה עלך דין מטעמה ועלתה טעה שאף לעורלעשות צוואה, הסיעה אותה 

רך לערוך את צוואתה בפי עו, כי עצם העובדה שהזוכה הסיעה את המוחה קבע בית המשפט הצוואה. 

כדי להוכיח כי טלה חלק בה אין  –ועצם העובדה שאף ידעה על רצוה של המוחה מבעוד מועד  דין

, במקרה קיצוי אף יותר פן בלתי הוגן על המוחה לחתום על הצוואה.  , או השפיעה באובעריכת הצוואה

אב שהיה מאושפז בבית אבות ביקש מבו לסייע לו לשות את צוואתו כך שאותו בן בלבד יהיה היורש 

את פרטי רצוו של  לומסר ודין פה לעורך  הבןמת שזה יערוך צוואה. -דין, על-לעורךוביקש ממו לפות 

סע לעורך הדין, לקח את הצוואה המודפסת והביא אותה לבית האבות, שם שבועיים ר כהאב ולאח

חתמה בפי שי עדים, כשהבן היה וכח בחדר.  למרות זאת בית המשפט העליון קבע, שהבן שימש בסך 

הכל כעושה דברו של האב, דבר טבעי לאור יחסי האמון בין הצדדים, ולא חשב כמי שטל חלק בעריכת 

  ואה.הצו

, אשר ללא ייעוץ והכווה עלולים לא מעט מצבים שאים "שחור או לבן"קיימים יסיון החיים מלמד כי 

בעורך דין כן, בטרם עריכת צוואה מומלץ להיוועץ -אשר עללהוביל לסכסוכים קשים, ארוכים ומתישים.  

  . בסיוע עורך דיןמסמכים הדרשים יוכו המכיר תחום זה ובוודאי שחשוב שה
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המתמקד בדיי חברות, דיי מקרקעין, עסקאות בילאומיות ופיסיות, לרבות עסקאות מיזוג ורכישה, ומימון ואף הרצה בתחום במסגרת 
 באויברסיטה העברית בירושלים. עו"ד אפיק בוגר הכשרה של האיחוד האירופי ביישוב סכסוכים Executive MBAתואר מהל עסקים 

, העוסק בין היו עורך דין במשרד אפיק ושות'עו"ד עמרי ברקן מחוץ לכותלי בית המשפט (גישור ובוררות) ומשמש גם כבורר.   בילאומיים
המתמחה בתחום כללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין  אין בסקירה היתר במשפט המסחרי, דיי חברות והגירה. 

, או באמצעות הדואר האלקטרוי: 03-6093609לפרטים וספים:  כל החלטה בושאים המתוארים בסקירה זו. בטרם קבלת זה
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Why was my bequest in the will disqualified? I just wanted to help! / Doron Afik, Esq., 
Omri Barkan, Adv.*  

A person writes a will and wishes to bequeath the assets to his children.  Naturally, the 
children also help him prepare the will, drive him to the lawyer, maybe even stay in the 
room during the meeting to assist the parent, but discover years later that the bequest to 
them under the will is disqualified and that the will of the parent is not respected. Why is 
that? 

One of the most common issues in will related Court disputes is the of the beneficiery's 
involvement in the process of execution of the will.  

If the probate proceedings were held in New York State, involvement of a beneficiary in the 
process of execution of a will would cause the will to be cheked under strict scrutiny to 
ensure that there was no unfair influence.  A beneficiary who was also one of the witnesses 
to the execution of the will would not receive more than such beneficiary's intestate share, 
unless two other witnesses were present.  In Israel, however, the law sets that a beneficiary 
who was involved in its execution is disqalified as a beneficiary. The law contains a broad 
definition of "involvement", which includes any person involved in the drafting of the will, 
any person acting as a witness for the signing of the will and any person who otherwise took 
part in its preparation, however the Courts tend to construe the law in a lenient manner to 
enable validity of wills. 

A case recently decided by the Court a deceased left a will in which she granted most of her 
assets to one of her daughters, while the rest of her children were left out. Such deughter 
knew in real time the wish of the deceased to make a will, drove her to an attorney of her 
and a contention was raied that she also influenced the deceased to sign the will. The Court 
held that the mere fact that the beneficiary drove the deceased to the lawyer and knew about 
the deceased's wish in advance does not show that the beneficiary took part in the 
preparation of the will or unfairly influenced the deceased to sign the will.  

In an even more extreme case, a father who was in a nursing home requested his son to help 
him change his will so that the son would be the only heir and asked him to approach to a 
lawyer to draft such new will. The son approached a lawyer and conveyed to him the details 
of the father's wishes. After two weeks he went to the lawyer, took the printed will and 
brought it to the nursing home, where it was signed before two witnesses. Nevertheless, the 
Supreme Court held that the son was merely acting as messenger, a natural thing in light of 
the trust between the parties, and was not considered to have taken part in the preparation of 
the will. 

Life experience shows that there are quite a few situations that are not "black or white", and 
without proper advice and guidance may lead to difficult, long and exhausting disputes. 
Therefore, prior to making a will, it is recommended to consult with a lawyer knowledgable 
in the field and and certainly have such a lawyer draft the documents. 
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